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Corona virus

Beste ouder/verzorger en medewerker,

De overheid heeft op 15 maart besloten om alle scholen te sluiten tot en met 6 april.
Dit besluit heeft veel impact op onze leerlingen, op u als ouder en onze medewerkers. Wij kunnen ons
voorstellen dat dit weer veel nieuwe vragen oproept.
Op dit moment hebben we nog niet alle antwoorden. We vertellen u vandaag alleen wat we gaan
doen en wat het voor morgen betekent.
Wederom wil ik mijn waardering en respect uitspreken voor ons personeel, het ging alle kanten op dit
weekend, maar samen met de directeuren hebben we het hele weekend contact gehouden met elkaar om u nu
snel van informatie te voorzien.
Kinderopvang of onderwijs?
Wat we in ieder geval weten is dat de overheid heeft besloten om de scholen te sluiten voor
onderwijs, maar wel open te stellen voor opvang van leerlingen van ouders in vitale beroepen. Met
vitale functies bedoelen we alle beroepen die nodig zijn voor goede basis-leefomstandigheden. Dit
zijn ouders die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de GGD, de zorg, onderwijs, de politie, brandweer,
kinderopvang, etc.( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen ). Maar ook ouders die werkzaam zijn in beroepen die ervoor zorgen dat onze supermarkten
bevoorraad blijven, maken onderdeel uit van deze vitale beroepen. In de situatie die nu aanbreekt spreken we
niet meer over onderwijs, maar over opvang.
Overleg in Breda tussen partners
In deze uitzonderlijke situatie is het van groot belang om samen op te trekken in onze stad met alle
maatschappelijke partners en de gemeente. Morgenvroeg gaan we daarom met elkaar overleggen
hoe we alles op de best mogelijke manier kunnen organiseren. Aan tafel zitten dan de burgemeester
en wethouder, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de kinderopvang, en een
vertegenwoordiger van o.a. De Nieuwe Veste en Breda Actief. In de loop van maandag volgt meer
praktische informatie over hoe de opvang wordt georganiseerd.
Onderwijs in de komende periode
Onze stichting is verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs. Omdat de scholen de
komende tijd zijn gesloten, kunnen wij geen onderwijs geven op de normale manier. We gaan
komende week onderzoeken of het mogelijk is om voor onze leerlingen of een deel van onze

leerlingen (denk aan groep 8) afstandsonderwijs te verzorgen. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt
door onze specialisten om een zogenaamde “on-line” omgeving in te richten. U zult daar als ouders deze week
zo snel mogelijk meer informatie over krijgen via de school van uw kind.
Wat betekent dit nu concreet voor morgen, maandag 16 maart?
Voor ouders betekent dit dat u uw kind thuishoudt. Indien u werkzaam bent in één van de vitale
beroepen zoals hierboven beschreven, neemt u contact met de school op. Bij twijfel of uw beroep ook bij de
vitale beroepen hoort kunt u dit navragen bij de directeur.
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind dan morgen wordt opgevangen. En zoals hierboven
vermeld ontvangt u in de loop van maandag of dinsdag meer informatie over hoe en met wie de opvang voor
de kinderen van ouders in vitale beroepen wordt geregeld voor de komende periode.
Voor medewerkers betekent het dat als je geen klachten hebt (verkouden, keelpijn, koorts of hoesten) je
mogelijk door je directeur wordt verzocht om op school te komen om indien nodig leerlingen van ouders die
werkzaam zijn in vitale beroepen mee op te kunnen vangen. Gezien het aantal afwezige leerlingen op school zal
de meeste tijd besteed worden aan het opzetten van thuisonderwijs voor de kinderen. Dat heeft
vanzelfsprekend de hoogste prioriteit: onderwijs geven aan de kinderen.
LET OP:
Wij vragen u nadrukkelijk uw kind thuis te houden wanneer er sprake is van neusverkoudheid,
keelpijn, hoesten of koorts. Dat geldt ook voor kinderen wiens ouders in de zogenaamde vitale beroepen
werkzaam zijn.
Maatregelen die al eerder zijn aangekondigd
Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die je
kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
 Was je handen regelmatig
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes
Wilt U meer weten over het virus zelf of hoe U met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie van
het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten.
De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Westbrabant, ook hier vindt U de laatste
informatie over het coronavirus.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er echter na het raadplegen van bovengenoemde sites (RIVM, GGD en ministerie van
Volksgezondheid) nog vragen zijn, neem dan contact op met de directeur van de school waar uw kind
onderwijs volgt of waar u werkzaam bent.
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